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Underskriverne af borgmesterpagten 
har et mål om at nå og endda over-
stige EU’s mål om at reducere 
CO2-emissionerne med 20 % 
inden 2020 vha. gennemførelse af 
en handlingsplan for bæredygtig 
energi (SEAP), der har fokus på 
energieffektivitet og brugen af lokale, 
bæredygtige energikilder.

For at opfylde deres mål forpligter 
underskriverne sig til en række trin:

Det første trin er at udarbejde et CO2-regnskab og omsætte den 
politiske forpligtelse til konkrete tiltag.
Underskriverne indleverer deres handlingsplan for bæredygtig 
energi sammen med de primære resultater i deres CO2-regn-
skab senest et år efter deres offi cielle tiltrædelse. Handlings-
planen for bæredygtig energi, der udarbejdes i tæt samarbejde 
med lokale interessenter og borgere – og godkendes af kommu-
nalbestyrelsen – skitserer de planlagte tiltag. Underskriverne 
accepterer også at overvåge og foretage indrapportering om 
gennemførelse af handlingsplanen for bæredygtig energi hvert 
andet år efter planens gennemførelse.

Den nuværende publikation søger at give læseren et overblik 
over udviklingsprocessen hvad angår handlingsplanen for 
bæredygtig energi. Den giver et indblik i de primære elementer 
i en handlingsplan for bæredygtig energi og præsenterer kort 
procedurerne for indgivelse og vurdering. De følgende sider 
indeholder også eksempler til inspiration og praktiske tips til at 
påbegynde udvikling og gennemførelse af handlingsplanen.

EN TRINVIS GENNEMGANG AF PROCESSEN VEDRØRENDE 
BORGMESTERPAGTEN

Udvikling af handlingsplan – i tæt samarbejde 
med lokale interessenter og borgere

Udarbejdelse af CO2-regnskab

Oprettelse af jeres borgmesterpagt-team

De� nition af den langsigtede vision

Gennemførelse af politikker for 
og tiltag til CO2-nedbringelse

Overvågning og rapportering af 
fremskridt TRIN  2  Indgivelse af handlingsplan 

for bæredygtig energi

TRIN  3  Indgivelse af 
implementeringsrapport

TRIN  1  Underskrift af borgmesterpagten Sådan kommer man i gang

Ove
rvågning og feedback

Planlægning

Gennemførelse

anl
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 inden 2020

-20%
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EN FLEKSIBEL, METODISK RAMME FOR TILTAG

ENKELHED, FLEKSIBILITET OG SAMMENLIG-
NELIGHED!

Borgmesterpagten skaber en omfattende metodisk ramme til 
udvikling og gennemførelse af handlingsplanen for bæredygtig 
energi

Borgmesterpagten er udviklet i samarbejde med Europa-
Kommissionens Fælles Forskningscenter på baggrund af praktisk 
erfaring fra en aktørgruppe, der består af lokale myndigheder og 
eksperter, og er baseret på et solidt teknisk og videnskabeligt 
grundlag. Den foreslåede metode og de foreslåede koncepter 
og principper følger så vidt muligt internationale og europæiske 
standarder (f.eks. emissionsfaktorer for Det Mellemstatslige 
Panel om Klimaændringer eller den europæiske referencelivs-
cyklusdatabase).

Borgmesterpagtens metodik, der er fl eksibel og tilpasset lokale 
forhold, udgør en fælles rapporteringsramme – i form af en onli-
neskabelon til handlingsplanen for bæredygtig energi – takket 
være hvilken lokale myndigheder kan sammenligne deres resul-
tater med andre (f.eks. inden for en lokal myndighed på tværs af 
tid og mellem lokale myndigheder med tilsvarende karakteristika). 

TEKNISK STØTTEMATERIALE TIL BORGME-
STERPAGTEN

•	 Vejledningen til ’Sådan udvikler man en plan for 
bæredygtig energi’ indeholder en trinvis vejledning og 
praktiske anbefalinger vedrørende hele udviklingspro-
cessen for CO2-regnskab og handlingsplanen for bæredygtig 
energi. Den defi nerer en række grundlæggende principper 
for CO2-regnskaber (af samme omfang) og indrapporte-
ringsprocesser. Den giver også kommunerne nogle tekniske 
eksempler på energieffektivitet og tiltag vedrørende bære-
dygtig energi, der kan gennemføres på lokalt plan.

•	 Skabelonen til handlingsplanen for bæredygtig 
energi er den ramme, der bruges af underskriverne til at 
indrapportere data vedrørende lokale CO2-emissioner og 
primære modvirkningstiltag. Dette interaktive webbase-
rede redskab bliver udarbejdet på engelsk af underskriverne 
af borgmesterpagten og udgør en ramme for individuelle 
handlingsplaner for bæredygtig energi og leverer akkumule-
rede statistikker online. Skabelonen indeholder de relevante 

YDERLIGERE LÆSESTOF  
Alle materialer fi ndes på biblioteksdelen på hjemmesiden for 
borgmesterpagten på: 
http://www.borgmesterpagten.eu/support/library_da.html

Hver enkelt underskriver kan frit bruge de redskaber, som man 
fi nder passende til egne formål. Underskriveren skal dog sikre 
sig, at det indberettede regnskab er i overensstemmelse med 
kravene til borgmesterpagten, der er defi neret i det følgende.

© Shutterstock

instrukser (på alle EU-sprog), der hjælper underskriverne 
med at indsamle og analysere dataene på en struktureret 
og systematisk måde.

•	 Baseret på skabelonen for handlingsplanen for bæredygtig 
energi vil skabelonen for gennemførelsesrapporten 
lette opfølgningen hvad angår gennemførelsen af handlings-
planen for bæredygtig energi. Denne skabelon og bemærk-
ninger dertil vil være til rådighed fra 2012 og vil være det 
primære instrument for underskriverne til at overvåge 
og rapportere om processen.
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Handlingsplanen for bæredygtig energi er det primære doku-
ment, der viser, hvordan underskriverne af borgmesterpagten vil 
nå det mål, de har forpligtet sig til, inden 2020. Den bygger på 
konceptet om integreret planlægning og en helhedsorienteret 
tilgang til lokale energisystemer – og har fokus på at mindske 
efterspørgslen efter energi i adskillige primære aktivitetssektorer 
samt at bruge lokale, bæredygtige energikilder til at efterkomme 
den lokale efterspørgsel efter energi.

INDHOLD – HVAD INDEHOLDER PLANEN?

•	 De primære resultater af CO2-regnskabet, der indikerer 
det nuværende niveau for energiforbrug og identificerer de 
primære kilder til CO2-emissioner – Hvor er I?

•	 En langsigtet vision, der angiver de overordnede mål for 
CO2-emission i 2020 og de prioriterede indsatsområder. – 
Hvor ønsker I at komme hen?

•	 En række kort- og mellemsigtede tiltag, der iværksættes 
i gennemførelsesperioden, samt tidsrammer og tildelte 
ansvarsområder med henblik på at nå det fastlagte mål – 
Hvordan nåede I derhen? 

   BRUG AF EN INTEGRERET TILGANG

’I Friedrichshafen har vi sat klima- og energiovervejelser 
øverst på den bymæssige udviklingsdagsorden. Udvikling-
sordningen for byområderne i Tyskland giver os mulighed 
for at fastlægge specifikationer for energiforsyning i nye 
byggeområder og industrielle parker samt for mobilitet i 
fremtiden. [...]  Vi sørger for, at vi skaber en by med korte 
transportmønstre med et topmoderne bybussystem. I dag 
udstikker egnsplanlægningen retningen for energiforbruget i 
de næste årtier!’ Andreas Brand, borgmester i Friedrichs-
hafen (Tyskland)

   FASTLÆGGE AMBITIØSE VISIONER 
 
‘I Beckerich var udviklingen af vores handlingsplan for 
bæredygtig energi et vigtigt skridt mod at revurdere vores 
mål. Den har vist os, at vi altid kan forbedre vores arbejde, 
og at energibesparelse skal være den primære prioritet for at 
nå vores mål: Energiautonomi.’ Camille Gira, borgmester 
i Beckerich (Luxembourg)

MÅLSÆTNINGER FOR PLANEN

•	 At sikre en langsigtet politisk forpligtelse – handlingsplanen 
for bæredygtig energi er et strategisk, politisk dokument, 
der godkendes af kommunalbestyrelsen (eller et tilsvarende 
beslutningsorgan)

•	 At omsætte strategien til konkrete tiltag og allokere 
menneskelige og finansielle ressourcer til gennemførelse 
af tiltagene - handlingsplanen for bæredygtig energi er et 
operativt instrument

•	 At engagere de lokale aktører i hele processen – fra udar-
bejdelse til gennemførelse – handlingsplanen for bæredygtig 
energi er et kommunikationsværktøj rettet mod interes-
senter og borgere.

MÅL

Handlingsplanen for bæredygtig energi er en sammenhængende 
række af tiltag, der dækker alle de primære aktivitetssektorer 
(offentlige og private). Som udgangspunkt forventes det, at 
de fleste handlingsplaner for bæredygtig energi vil dække de 
sektorer, der er anført i regnskabet:

Idet lokale myndigheder kun har begrænset indflydelse på bran-
chen, er det op til dem at beslutte, hvorvidt de vil lade denne 
sektor være en del af handlingsplanen for bæredygtig energi 
(fabrikker omfattet af det europæiske emissionshandelssystem 

PRIMÆRE MÅLSEKTORER

ANDRE ANBEFALEDE SEKTORER

Transport
(offentlig, privat og 
erhvervsmæssig)

Industrier
(bortset fra det euro-
pæiske emissionshan-
delssystem (ETS1)

Lokal, bæredygtig 
energiproduktion
i mindre omfang

Egnsplanlægning

Arbejde med borgere 
og lokale inte-
ressenter

Andet
(Affaldshåndtering 
og 
vandforvaltning)

Offentligt udbud

Bygninger, udstyr 
og faciliteter (den 
kommunale sektor, 
service- og boligsek-
toren) 

(ETS1) er undtaget).

Handlingsplanen for bæredygtig energi bør også baseres på de 
indsatsområder, hvor den lokale myndighed spiller en særlig 
rolle – som planlægger, motivator, forbruger og nogle gange 
producent – som f.eks.:

1 ETS – Det europæiske emissionshandelssystem

© Shutterstock

HANDLINGSPLANEN FOR BÆREDYGTIG ENERGI I EN NØDDESKAL



10 11

CO2-REGNSKABET – GRUNDLAGET FOR HANDLINGSPLANEN 
FOR BÆREDYGTIG ENERGI

CO2-regnskabet er en vigtig komponent i handlingsplanen for 
bæredygtig energi og giver et tydeligt billede af ’hvor I er’, dvs. 
en beskrivelse af den lokale myndigheds nuværende situation 
hvad angår energiforbrug og CO2-emission. Det er et udgangs-
punkt for at uddybe handlingsplanen for bæredygtig energi. Med 
CO2-regnskabet i hånden vil den lokale myndighed være i stand 
til at identifi cere de prioriterede indsatsområder og muligheder 
for at nå målet om nedbringelse af CO2-emissioner. Det vil hjælpe 
jer til at vælge og prioritere tiltag. Der skal jævnligt foretages 
overvågninger af CO2-regnskaber (MEI) med henblik på at 
vurdere de potentielle emissionsnedsættelser ved de gennem-
førte tiltag.

  AT STOLE PÅ ET OMFATTENDE REGNSKAB

‘Jeg synes, at gode emissionsregnskaber og videnskabe-
lige grundlag er nøglen til en god indsats. Ved fra starten 
at forstå målet og betydningen af deres forpligtelser er 
kommunerne i en bedre position til at indfri deres løfte og 
gennemføre ambitiøse tiltag.” Frank Smeets, Viceminister 
for miljøforhold i Limburg-provinsen (Belgien), regional 
koordinator for borgmesterpagten

MÅL

Borgmesterpagten følger hovedsageligt en landebaseret tilgang og ser på de emissioner, der er forbundet med energiforbrug og 
produktion (evt.) i det land, hvor den lokale myndighed er beliggende.

BEGREBER DER KNYTTER SIG TIL CO2-REGNSKABER

CO2N2O CH2

Direkte emissioner grundet 
brændstofforbrænding i 
området

Andre direkte
emissioner, der fi nder 
sted
inden for området,
afhængigt af 
valg af sektorer i forhold 
til CO2-regnskabet

(Indirekte) emissioner knyttet 
til produktionen af energi, der 
forbruges i området,
uanset beliggenheden af 
elproduktionen

Bygninger, udstyr
og faciliteter (den 

kommunale sektor, bolig- og 
servicesektoren)

Transport 
(offentlig, privat og 
erhvervsmæssig)

Industrier
EU’s emissionshan-

delssystem er undtaget
(valgfrit)

Anlæg til fast 
affald og

spildevandsanlæg
(valgfrit)

Lokale energi-
genereringsfaciliteter
(elektricitet ≤ 20 MW,

evt. varme/kulde)
EU’s emissionshandels-

system er undtaget

COGENE-
RATION

K O M M U N E N S  O M R Å D E R

POWER 
PLANT

Rappor-
tering-
senheder

’Standard’ (Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer) – dækker de CO2-emissioner, der sker grundet energiforbrug inden 
for det lokale myndighedsområde, enten direkte pga. brændstofforbrænding eller indirekte pga. brændstofforbrænding forbundet 
med elektricitet/varme/kulde, der produceres uden for området, men som forbruges inden for området. 
Livscyklusvurdering – dækker den samlede levetid for hver enkelt energitype, dvs. den omfatter ikke alene emissioner grundet 
brændstofforbrænding, men også emissioner i hele energiforsyningskæden (udnyttelse, transport, behandling).

1990 er det anbefalede referenceår i de fl este internationale standarder (Kyotoprotokollen, vurderingsrapporter fra Det Mellemstatslige 
Panel om Klimaændringer).
Den lokale myndighed bør dog vælge det år, hvor man kan få de mest omfattende og pålidelige data.

Ton CO2 – hvis den lokale myndighed vælger kun at indberette CO2-emissioner.
Ton CO2-ækvivalent – hvis den lokale myndighed vælger at lade andre drivhusgasser omfatte, såsom CH4 og N2O. Omdan mængden 
af CH4 og N2O til CO2-ækvivalent ved at gange emissionen af drivhusgasser med det globale opvarmningspotentiale.

Emissions-
faktorer

Basisåret
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INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA

  Worms, Tyskland ~ 83.000 indbyggere

Dataindsamling er ofte en betydelig udfordring ved udar-
bejdelse af CO2-regnskabet. Med henblik på at udarbejde sit 
CO2-regnskab søgte byen Worms at samarbejde med den 
lokale energileverandør og andre interessenter ved at arrangere 
adskillige ‘mødedage’. Det var en mulighed for at bane vejen 
for et bredere og mere effektivt samarbejde blandt deltagerne. 
Samarbejdsprocessen viste sig at være meget effektiv: Den 
lokale kommune var i stand til at få nøjagtige og omfattende data 
vedrørende energiforbrug hvad angår hovedbygninger, faciliteter 
og industrier fra el- og gasleverandørerne. Derudover var skor-
stensfejersammenslutningen og det kommunale boligselskab 
i stand til at levere pålidelige data for energiforbrug til private 
husholdninger samt yderligere oplysninger om alle eksisterende 
varmesystemer.

Emissioner fra transportsektoren var baseret på ydelse og 
brændstofforbrug for de køretøjer, der kører i området. Med 
henblik på at indsamle de manglende data blev der gennemført 
pilotundersøgelser i området, primært for at måle den private 

trafik (dvs. antallet af køretøjer, tilbagelagte kilometer etc.).
Brugen af beregningsværktøjet (ECORegion) viste sig at være 
meget brugbar og leverede en pålidelig metodik og relevante 
konverteringsfaktorer.
Der blev udarbejdet regnskaber over seks år, fra 2004 til 2009, 
hvori de primære kilder til CO2-emissioner blev identificeret 
sammen med det respektive reduktionspotentiale.

VEDTAGELSE AF EN SCENARIE-BASERET 
TILGANG OG UDVIKLING AF EN STRATEGISK 
MILJØVURDERING 

 Dublin, Irland ~ 506.000 indbyggere

Den scenariebaserede tilgang fi ndes i mange handlingsplaner 
for bæredygtig energi som f.eks. handlingsplanen for Dublin, der 
indeholder tre forskellige scenarier for 2020.

‘Business-as-usual’-scenariet beskriver et forecast, hvor man 
ikke foretager sig noget, mens de to andre scenarier analyserer 
indvirkningen af nogle dedikerede tiltag. Scenarie 1 omfatter 
forslag til en række tiltag, der let kan gennemføres, både hvad 
angår omkostninger og kompleksitet, hvorimod scenarie 2 er et 
mere langsigtet scenarie med større omkostninger. 

Baseret på disse scenarier skitserer handlingsplanen for Dublin 
levedygtigheden af den lokale myndigheds mål for mindskelse 
af CO2-emissionen for 2020 og fremhæver de udfordringer, der 
skal overvindes for at opfylde forpligtelserne.

Der blev også foretaget en strategisk miljøvurdering2 med 
henblik på at indarbejde miljømæssige overvejelser (f.eks. 
biodiversitet, menneskers sundhed, fauna, fl ora, jord, vand, luft, 
klimatiske faktorer, væsentlige aktiver, kulturel arv og landskaber) 
i handlingsplanen.

IDENTIFICERING AF DE EKSTERNE VARIABLER, 
DER HAR BETYDNING FOR ENERGIFORBRUGET

  Barcelona, Spanien ~1.628.000 indbyggere

En omfattende analyse af den lokale myndigheds nuværende 
situation hvad angår energiforbrug, CO2-emissioner samt øvrige 
socio-økonomiske faktorer er afgørende for at identifi cere de 
prioriterede indsatsområder. Barcelonas handlingsplan for 
bæredygtig energi indeholder en detaljeret analyse af eksterne 
variabler, der kan påvirke energiforbruget, såsom: Befolkning, 
bebygget område og bruttonationalprodukt (BNP). Analysen 
af bruttonationalproduktet har givet Barcelona mulighed for at 
identifi cere en vis afkobling af den økonomiske vækst fra ener-
giforbruget i evalueringsperioden.

2 For yderligere oplysninger, se direktivet om strategisk miljøvurdering, direktiv nr. 2001/42/EF.

INSPIRATION TIL UDFORMNING AF HANDLINGSPLAN FOR 
BÆREDYGTIG ENERGI

el benzin kerosin fjernvarme træ geotermisk varme
brændsel diesel gas træ solvarme
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IDENTIFICERING AF MENNESKELIGE OG FINAN-
SIELLE RESSOURCER FOR HVERT ENKELT 
TILTAG 

 Riga, Letland ~ 750.000 indbyggere

I handlingsplanen for bæredygtig energi bør hvert enkelt tiltag 
defineres i meget praktiske termer. Handlingsplanen for Riga 
definerer tidshorisonter for gennemførelse og fastlægger 
tydelige ansvarsområder. Den identificerer også finansielle 
ressourcer og potentielle finansieringsressourcer til udvikling 
og gennemførelse af tiltagene – nedenfor vises et par eksempler:

SAMLING AF DE LOKALE INTERESSENTER OM 
BORDET 

  Mulhouse Alsace Agglomération, Frankrig 
 ~ 252.000 indbyggere

Handlingsplanen for bæredygtig 
energi for Mulhouse Alsace 
Agglomération er resultatet af 
en omfattende dialog med 
lokale interessenter. Allerede i 
2007 oprettede bysamfundet et 

‘Advisory Board’ til at hjælpe med udvikling og gennemførelse 
af handlingsplanen. Bestyrelsen omfatter p.t. omkring 100 
medlemmer (valgte repræsentanter og delegerede fra relevante 
afdelinger, eksperter, sammenslutninger, universiteter, virksom-
heder og borgere). Jævnlige møder opfordrer til udveksling af 
erfaring/knowhow, sikrer et tværsektor-samarbejde og giver 
mulighed for at samle indsatsen omkring øget forståelse af lokale 
forhold. Advisory Board deltager i de vigtige trin af udviklingen 
i handlingsplanen for bæredygtig energi og gennemførelses-, 
overvågnings- og evalueringsprocesser. Takket være denne 
gennemsigtige deltagerproces har lokale interessenter fundet 
en ny måde til at synliggøre deres idéer og forslag.
Involveringen af borgerne sikres også ved utallige og jævnlige 
bevidsthedsskabende aktiviteter (informationsdage, offentlige 
møder, udstillinger etc.). Forskellige reklamematerialer er udviklet 
på lokalt plan for at mobilisere borgerne, som f.eks. brochuren 
‘Clima’ctor’ eller ‘Climatebox’ (inklusive en vandbesparende 
vandhane, et vandbesparende brusehoved, tre lavenergipærer 
etc.). 

UDVIKLING AF PERFORMANCEOVERVÅG-
NINGSINDIKATORER

  Maranello, Italien ~ 17.000 indbyggere

Identificering af overvågningsindikatorer hjælper kommunen til 
at evaluere, hvorvidt den er på sporet i forhold til at nå sine mål. 
Handlingsplanen for bæredygtig energi for Maranello omfatter en 
række indikatorer til at overvåge gennemførelsen af hvert enkelt 
tiltag – nedenfor er anført et par eksempler:

Tiltag Gennemfø-
relsestid

Ansvarlig for 
gennemførelsen

Finansierings-
behov (mio. EUR)

Potentielle finansieringskilder

Energigennemgang 
og renovering af 
kompleks bestående 
af 6.000 huse med flere 
lejligheder

2009-2020
Lejlighedsejernes 
sammenslutninger, 
bemyndigede 
personer

3,4 (gennemgange) 
+872 (renovering)

Kommunalt budget, strukturfonde, låneres-
sourcer, driftskapital, nationale og kommunale 
hjælpemidler, energitjenestevirksomhed, 
kommunal energitjenestevirksomhed 

Renovering af belys-
ning i gader og parker 2010-2020

Riga kommune, 
myndigheden “Rigas 
gaisma”

2,84 Kommunalt budget, strukturfonde

Oprettelse af et 
netværk af lades-
tationer for el- og 
hybridbiler i Riga by

2011-2020
“Latvenergo” 
(varmeleverandør, 
ejer af 2 kraftvar-
meanlæg i Riga)

14,19
Strukturfonde, finansiering fra 
”Latvenergo”, kommunalt budget

YDERLIGERE LÆSESTOF   
Borgmesterpagtens brochure om “inspirerende finansie-
ringsordninger – stof til eftertanke for borgmesterpagtens 
underskrivere” 
http://www.borgmesterpagten.eu/support/library_da.html

Tiltag Foreslåede indikatorer

Reorganisering af den 
offentlige transport for turister

Antallet af turister, der 
bruger offentlig transport

Udvidelse af cykelstier Antal kilometer

Installation af fotovoltaiske 
systemer på offentlige 
bygninger

Installerede MWp

Gennemførlighedsundersø-
gelser for udvikling af et område 
med bæredygtige bygninger

Energiforbrug for de 
nye, moderniserede 
bygninger (kWh/m2)

YDERLIGERE LÆSESTOF
Onlinekatalog vedrørende handlingsplanen for bæredygtig 
energi: 
http://www.borgmesterpagten.eu/actions/sustainable-
energy-action-plans_da.html
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FOKUS PÅ TILTAG

’WATT-DETEKTIVER’ – ENERGIREVISION  

 Cascais, Portugal

Indsatsområde: Kommunale bygninger, beboelsesejendomme 
og ejendomme inden for servicesektoren
Ansvarlig afdeling: Cascais’ kommunale energiagentur
Gennemførelse (start-/sluttidspunkt): 2008 og frem

Beskrivelse af tiltaget:
‘Caça Watts’-projektet har som formål 
at yde støtte til indbyggere om, hvordan 
man kan spare energi og penge. Under 
dette projekt gennemføres energire-
vision af bygninger, der foretages af 
teknikere fra det kommunale energi-
agentur. Målet er at måle mønstre for 
energiforbrug og foretage en varme-
analyse af klimaskærmen ved brug 
af et termografisk kamera. Derefter 
udarbejder teknikerne en teknisk 
rapport baseret på de indsamlede data 
under energirevisionen og analysen 
af energiregningerne, som indeholder 

anbefalinger vedrørende tiltag 
til at spare energi. Denne 
tjeneste tilbydes til en lav pris, 
der dækker driftsomkostnin-
gerne og har til hensigt at 
promovere initiativet. Hvert 
år foretages der omkring 100 
energirevisioner i Cascais 
kommune.

BYGNING AF EN CYKELSTI FOR AT MINDSKE 
MOTORDREVET TRANSPORT TIL OG FRA ARBEJDE

  Città di Castello, Italien

Indsatsområde: Transport 
Ansvarlig afdeling: Afdelingerne for offentlige arbejder, vedli-
geholdelse og miljø 
Gennemførelse (start-/sluttidspunkt): 1999-2011

Beskrivelse af tiltaget:
Tiltaget har som formål at fremme 
cykling fra bycentrum til det nordlige 
område af kommunen (industriom-
rådet Cerbara). Stien vil være 3,1 km 
lang. Det forventes, at den vil blive 
brugt af 250-500 personer pr. dag og 
mindske antallet af cirkulerende biler 
med 150-300. Cykelruten anvendes 
hovedsageligt af rejsende, der skal fra 
hjemmet og til arbejde, og omfatter en 
togstation, hvor der i nærmeste fremtid 
vil blive oprettet en delecykelordning.

GRØNNE BØRNEHAVER

  Bistrita, Rumænien

Indsatsområde: Kommunale bygninger og faciliteter, lokal 
produktion af bæredygtig energi
Ansvarlig afdeling: Kommune
Gennemførelse (start-/sluttidspunkt): 2011-2016

Beskrivelse af tiltaget: 
Tiltaget har som formål at erstatte 
rumvarmesystemer og varmtvand-
skedler, der kører på naturgas, i syv 
børnehaver med to bæredygtige 
energiteknologier: Geotermiske varme-
pumper og solvarmepaneler. Samtidig 
vil der blive foretaget forbedringer af 
varmeisoleringen af børnehavernes 
bygninger. De direkte begunstigede 
er 300 børn og lærere i hver enkelt 
børnehave. Behovet for at gennemføre 
et sådant tiltag er berettiget af det store 
opvarmningsbehov (239 kWh/m2/år), 
der for tiden er påkrævet i børneha-
verne.

NØGLETAL
 Forventet nedbrin-

gelse af CO2-emis-
sioner: 27,68 ton 
CO2-ækvivalent/år 
 Forventet ener-

gibesparelse: 75.000 
kWh/år 
 Opnået økonomisk 

besparelse: 99,5 
EUR/ år pr. huss-
tand 
 Investeringsomkost-
ninger: EUR 55.000 
Finansieringskilder: 
Kommunen og 
det kommunale 
energiagentur

NØGLETAL 

 Forventet 
nedbringelse af 
CO2-emissioner:  
50,5 ton CO2/år pr. 
børnehave 

 Forventet energibe-
sparelse: 250 MWh/
år pr. børnehave af 
indkøbt naturgas 

 Forventet økono-
misk besparelse: 
EUR 5.050/år pr. 
børnehave 

 Finansieringskilder: 
Den kommunale og 
nationale miljøfond

NØGLETAL

 Forventet 
nedbringelse af 
CO2-emissioner:
108 ton CO2-ækvi-
valent/år

 Forventet energibe-
sparelse:
450,1 MWh/år

 Investeringsomkost-
ninger:
EUR 200.000

 Finansieringskilder:
Ministeriet for 
kommuner og miljø

Kilde: Cascais Energia
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ØGET ENERGIBEVIDSTHED VHA. SMART-
MÅLINGER

 Sabadell, Spanien

Indsatsområde: Informations- og 
kommunikationsteknologi (IKT) 
Ansvarlig afdeling: Kommunen 
Gennemførelse (start-/sluttidspunkt): 
2010-2020

Beskrivelse af tiltaget: 
Et år efter tiltrædelsen af borgmester-
pagten lancerede byen en pilotkam-
pagne vedrørende energibesparelse 
i hjemmet, hvor man gav boligejerne 
mulighed for at låne et smart-målings-
apparat i en periode på seks måneder. 
51 husstande meldte sig til at deltage 

i dette pilotprojekt, hvilket tal forventes at stige til over 100. 
Smart-målings-apparatet blev installeret gratis af kommunen, og 
brugerne er blevet tilbudt gratis support via et callcenter. Appa-
ratet viser realtidsdata for energiforbruget (i kWh), omkostninger 
(i euro) og CO2-emissioner (i ton CO2), således at boligejerne kan 
få et reelt indblik i, i hvor høj grad deres daglige aktiviteter har 
indfl ydelse på miljøet og deres energiregninger.

INSTALLATION AF ET KRAFTVARMEANLÆG

  Moldava nad Bodvou, Slovakiet

Indsatsområde: Produktion af lokal, bæredygtig energi 
Ansvarlig virksomhed: Virksomheden Cofely (fjernvarmeope-
ratøren) 
Gennemførelse (start-/sluttidspunkt): 2010-2020

Beskrivelse af tiltaget:
Moldava nad Bodvous tidlige bestræ-
belser var drift af det lokale fjernvarme-
system for at mindske afhængigheden 
af kul. De igangsatte opførelsen af et 
kraftvarmeværk, der leverer varme til 
byen via et fjernevarmenetværk (til 
omkring 2.100 lejligheder i byen) og 
elektricitet til offentlig belysning.

UDSKIFTNING AF OFFENTLIGE LAMPER TIL LED-
TEKNOLOGI

  L’Estany, Spanien

Indsatsområde: Kommunal offentlig belysning 
Ansvarlig afdeling: Borgmesterkontoret og miljøafdelingen 
Gennemførelse (start-/sluttidspunkt): 2010

Beskrivelse af tiltaget: 
L’Estany har for nylig udskiftet den 
offentlige belysning til LED-teknologi 
(lysemitterende diode). I byens middel-
alderlige centrum er der kun udskiftet 
pærer for at bevare den historiske 
fuldstændighed og arv, hvorimod hele 
systemet er blevet udskiftet på større 
veje og gader. Som følge af instal-
lationen af 219 LED-lamper er det 
endelige energiforbrug blev reduceret 

NØGLETAL

 Forventet 
nedbringelse af 
CO2-emissioner:
144,6 kg CO2/år pr. 
husstand

 Forventet energibe-
sparelse: 134 kWh/
person/år

 Investeringsomkost-
ninger: EUR 34.000

 Finansieringskilder:
Kommunen og den 
regionale cata-
lanske regering

NØGLETAL

 Forventet 
nedbringelse af 
CO2-emissioner: 
11.378,2 ton CO2/år 

 Forventet energi-
besparelse: 10.953,9 
MWh/år 

 Forventet bære-
dygtig energi: 19.130 
MWh/år 

 Investeringsomkost-
ninger: 
EUR 10.000.000

Kilde: Sabadell kommune

Kilde: Carles Roman

NØGLETAL
 Forventet nedbrin-

gelse af CO2-emis-
sioner:
35,69 ton CO2/år

 Forventet energibes-
parelse: 80,56 MWh/
år

 Investeringsomkost-
ninger:
EUR 51.000

 Finansieringskilder:
Kommunen 
og Barcelona-
provinsen

YDERLIGERE LÆSESTOF   
Onlinekatalog vedrørende ’Benchmarks of Excellence’ 
http://http://www.borgmesterpagten.eu/actions/bench-
marks-of-excellence_da.html

med 75 %. Denne overgang til bæredygtig energi blev støttet 
økonomisk af Barcelona-provinsen, der er landekoordinator for 
borgmesterpagten.

Gennemførelse af handlingsplan for 
bæredygtig energi – hvad er fordelene

 Der skabes nye job lokalt
 Lavere energiregninger til borgerne
 Komfortable levevilkår 
 Offentlige midler anvendes mere effektivt…
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VURDERING AF HANDLINGSPLANEN FOR 
BÆREDYGTIG ENERGI – MOD PÅLIDELIGE OG 
SAMMENLIGNELIGE RESULTATER 

Efter indgivelsen videresendes skabelonen til handlingsplanen for 
bæredygtig energi og hele dokumentet vedrørende handlings-
planen for bæredygtig energi til Europa-Kommissionens Fælles 
Forskningscenter, der er ansvarlig for vurderingsproceduren:

1. EKONTROL AF BERETTIGELSE 
Sikring af kvaliteten af underskrivernes handlingsplaner

For at en handlingsplan for bæredygtig energi skal være 
berettiget, skal den opfylde følgende kriterier:  

Handlingsplanen for bæredygtig energi skal være godkendt 
af kommunalbestyrelsen (eller en tilsvarende officiel 
myndighed) 

Handlingsplanen for bæredygtig 
energi skal indeholde mål for en 
mindsket CO2-emission (mindst 
20 % i 2020) 

Handlingsplanen for bæredygtig 
energi skal indeholde CO2-regnska-
bets hovedtal, der omfatter mindst 3 
ud af 4 hovedsektorer* 

Handlingsplanen for bæredygtig energi skal indeholde en 
troværdig række af tiltag, der omfatter mindst 2 ud af 4 
hovedsektorer* 

Skabelonen til handlingsplanen for bæredygtig energi skal 
være korrekt udfyldt (alle grønne felter er obligatoriske) og 
være i overensstemmelse med den samlede handlingsplan.

INDGIVELSE AF HANDLINGSPLANEN FOR 
BÆREDYGTIG ENERGI 

•	 HVORNÅR? Senest et år efter tilslutningen – referenceda-
toen er kommunalbestyrelsens offi cielle beslutning 

•	 HVOR OG HVORDAN? Via borgmesterpagtens onlinesy-
stem til indgivelse (’Min pagt’) 

•	 HVAD? Både dokument og skabelon til handlingsplanen for 
bæredygtig energi. 

I PRAKSIS? 

1. Gå til ‘Min pagt’ på http://www.eumayors.eu/myco-
venant/ og log ind.
2. Upload hele dokumentet med handlingsplanen for 
bæredygtig energi, der er godkendt af kommunalbesty-
relsen (eller en tilsvarende offi ciel myndighed) i PDF-format 
på det nationale sprog og/eller engelsk.
3. Udfyld onlineskabelonen ‘skabelon for handlingsplan 
for bæredygtig energi’ på engelsk – skabelonen har som 
mål at sammenfatte resultaterne af CO2-regnskabet samt 
de primære elementer i handlingsplanen for bæredygtig 
energi.
Den skal udfyldes nøje med det tilstrækkelige omfang af 
oplysninger for på en hensigtsmæssig måde at afspejle 
indholdet af handlingsplanen. En særlig vejledning vedrø-
rende udfyldning af skabelonen samt en kopi af skabe-
lonen for handlingsplanen for bæredygtig energi (PDF- og 
Excel-format) fi ndes på biblioteksdelen på Borgmester-
pagtens hjemmeside på http://www.eumayors.eu/support/
library_en.html.
4. Gå til afsnittet ’indlever jeres handlingsplan for bære-
dygtig energi’ og klik på ’indgiv jeres handlingsplan for 
bæredygtig energi’.

*HOVEDSEKTORER

1) Kommunale 
bygninger, udstyr/
faciliteter 
2) Ejendomme inden 
for servicesektoren, 
udstyr/faciliteter 
3) Beboelsesejen-
domme 
4) Transport

Indgivelse af 
skabelon til 

handlingsplan 
for bæredygtig 

energi

Justeringer og genind-
levering

INDGIVELSE AF HANDLINGSPLANEN 
FOR BÆREDYGTIG ENERGI 

(underskriveren)

SVURDERING AF HANDLINGS-
PLANEN FOR BÆREDYGTIG ENERGI 

(Det Fælles Forskningscenter))

Upload af hele 
handlingsplanen 

(PDF)
Kontrol af 

berettigelse

Kontrol af 
dataenes 

sammenhæng

O� entliggørelse af resultater for 
CO2-regnskab/handlingsplanen 

for bæredygtig energi under 
underskriverens pro� l

Feedbackrapport sendes til 
underskriveren

Hvis handlingsplanen for bæredygtig energi ik
ke kan godkendes

OVERBLIK OVER PROCEDURER FOR INDGIVELSE OG VURDERING AF 
HANDLINGSPLANEN FOR BÆREDYGTIG ENERGI 
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2. KONTROL AF DATAENES SAMMENHÆNG
sikring af pålideligheden af underskrivernes regnskaber 

Idet udarbejdelsen af CO2-regnskabet og udfyldelse af skabe-
lonen til handlingsplanen for bæredygtig energi kræver håndte-
ring af mange data, kan der let indsnige sig fejl. Derfor er kontrol 
af sammenhængen af de data, der er indsat i skabelonen til 
handlingsplanen for bæredygtig energi, et absolut nødvendigt 
element i vurderingsprocessen. 
F.eks. sammenlignes de rapporterede tal med andre relevante 
datasæt – hovedsageligt fra nationale statistikker – med henblik 
på at opdage uoverensstemmelser (f.eks. dataenes størrelses-
orden, fejl i emissionsfaktorer etc.).

FEEDBACKRAPPORT

Efter vurderingsproceduren modtager underskriveren en 
feedbackrapport. Rapporten indeholder hovedresultaterne af 
analysen og – eventuelt – anbefalinger om, hvordan man kan 
forbedre handlingsplanen for bæredygtig energi.

ONLINEPROFIL FOR UNDERSKRIVEREN – 
SYNLIGHED OMKRING UNDERSKRIVERENS RESUL-
TATER

Når handlingsplanen for bæredygtig energi er vurderet af Det 
Fælles Forskningscenter, vises hovedresultaterne på borgme-
sterpagtens hjemmeside. Kataloget med handlingsplaner for 
bæredygtig energi – der findes på hjemmesiden – giver et umid-
delbart overblik, med figurer og grafer, over hovedaspekterne 

i handlingsplanen for bæredygtig energi og skaber synlighed, 
gennemsigtighed og sammenlignelighed mellem resultaterne og 
deling af data. De essentielle funktioner omfatter det overordnede 
mål for mindskelse af CO2-emissioner, data vedrørende energi-
forbrug og CO2-emissioner samt et udvalg af de primære tiltag, 
der er indeholdt i handlingsplanen. Hver enkelt underskriver har 
sin egen hjemmeside, hvor højdepunkterne i handlingsplanen 
for bæredygtig energi vises og således motiverer andre til at 
følge efter.

Onlineprofiler af underskriverne
- hvad skal det gøre godt for?

 At gøre underskriverne og deres tiltag synlige 
for borgmesterpagtens fællesskab og i et 
endnu bredere perspektiv

 At lade alle få glæde af underskrivernes 
primære resultater og bidrage til den lokale 
overgang til bæredygtige energisystemer

 At skabe gennemsigtighed i forhold til deling 
af de igangsatte tiltag

 At opfordre til egenvurdering

 At blive inspireret af andre handlingsplaner og/
eller at inspirere andre byer.

(…)
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NYHEDSFEED

Borgmesterpagtens underskrivere kan bruge dette onlineforum 
(der fi ndes på den lukkede del af borgmesterpagtens websted) 
til at stille spørgsmål, der kan besvares af andre underskrivere 
af borgmesterpagten eller borgmesterpagtens helpdesk. Det 
er en onlineplatform, hvor de kan drøfte barrierer og trin, dele 
succeshistorier/erfaringer, identifi cere kopiérbare succesfaktorer 
og få konkrete idéer til at forbedre deres egne processer!

WEBINARER OG LIVE TEMATISKE DISKUSSI-
ONSGRUPPER

Dette nye koncept med ‘tematiske diskussiongrupper’ er udviklet 
for at hjælpe borgmesterpagtens underskrivere, koordinatorer og 
fortalere med at dele bedste praksis og erfaringer på forskellige 
innovative og interaktive måder, herunder webkonferencer med 
målgrupper. Disse webinarer om særlige temaer omfatter live-
præsentationer af eksperter og spørgsmål og svar via livechat.

TEMATISKE WORKSHOPPER OG ANDRE NETVÆRKS-
BEGIVENHEDER

Kapacitetsopbyggende begivenheder har som formål at fremme 
dybtgående drøftelser, videnoverførsel og netværk blandt borg-
mesterpagtens underskrivere, koordinatorer og fortalere.
Tag del i de kommende begivenheder, tjek dagsordenen online på 
borgmesterpagtens websted (http://www.borgmesterpagten.
eu/agenda_da.html)!

Borgmesterpagten tilbyder forskellige muligheder for kommunikation og netværk med henblik på at lære af hinanden og blive inspireret 
af vellykkede initiativer:

Borgmesterpagtens platform til udveks-
ling - hvad skal det gøre godt for?

 At skabe adgang til ‘ekspertise-knowhow’ 
takket være målrettede drøftelser med 
eksperter

 At gøre det muligt at foretage direkte erfa-
ringsudveksling og få gensidig bistand fra 
ligesindede

 At identifi cere fælles udfordringer og kopiér-
bare løsninger

 At opnå mere støtte til særlige, lokale udfor-
dringer…

Kilde: Sekretariatet for borgmesterpagten

INNOVATIVE PLATFORME TIL UDVEKSLING – DEL VIDEN MED LIGESINDEDE!
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HVORDAN FÅR MAN YDERLIGERE TEKNISK BISTAND?

BORGMESTERPAGTENS TEKNISKE HELPDESK

Sekretariatet for borgmesterpagten driver den tekniske helpdesk 
og giver underskriverne oplysninger og vejledning om udarbej-
delsen og gennemførelsen af deres emissionsregnskaber samt 
deres handlingsplaner. Europa-Kommissionens Fælles Forsk-
ningscenter yder også bistand hvad angår mere detaljerede 
tekniske spørgsmål.
I tilfælde af yderligere spørgsmål, se afsnittet ‘Ofte stillede 
spørgsmål’ på borgmesterpagtens hjemmeside (baseret på de 
henvendelser, der oftest sendes til helpdesk) eller send en e-mail 
til: technical.info@eumayors.eu.

BORGMESTERPAGTENS KOORDINATORER OG 
FORTALERE

Borgmesterpagtens koordinatorer – herunder provinser, regioner 
og nationale myndigheder – hjælper underskriverne med at 
udarbejde deres emissionsregnskab samt med udarbejdelse og 
gennemførelse af handlingsplanen for bæredygtig energi. 
Netværk blandt lokale myndigheder, kendt som fortalere for 
borgmesterpagten, yder skræddersyet rådgivning til underskri-

verne og identifi cerer synergier blandt de eksisterende initiativer. 
Se listen over koordinatorer og fortalere for borgmesterpagten 
i underskrivernes område på borgmesterpagtens websted!

LOKALE OG REGIONALE ENERGIAGENTURER 

Lokale og regionale energiagenturer (hvis der fi ndes nogen i 
underskriverens område) er også meget relevante partnere for 
borgmesterpagtens underskrivere. Deres lokale ekspertise og 
støtte bør være et aktiv i udarbejdelsen af emissionsregnskabet 
og handlingsplanen for bæredygtig energi eller hvad angår 
kontakt til andre ligesindede kommuner i området.
Se listen over energiagenturer i Europa på kortet på borgme-
sterpagtens websted!
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www.eumayors.eu
Commited to local 
sustainable energy


